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Mielieji,
Įžiebkit kibirkštį vilties
Šventų Kalėdų tylią naktį,
Tegul Naujieji nešykštės
Džiugių akimirkų, geros sveikatos.
Iš vaikystės ateina Kalėdos.
Paplotėlis, šienelis, Mama.
Verpia tylą naktis atsisėdus,
Kursto krosny ugnelę žiema.
Tu, ateik mano angele baltas,
Iš sapnų, iš dangaus, iš žvaigždžių.
Kasdienybės pilkos nesugeltas,
Atsistok po vaikystės medžiu.
Aš sudėsiu žvaigždes tau po kojų.
Tik ateik iš Kalėdų nakties.
Iš vaikystės per dangų, per gojų
Įsisupęs į skliautą vilties.
Z. Gaižauskaitė
Dvasinės šviesos, žemiškų gėrybių ir
meilės švenčių proga. Laimingų
Naujųjų Metų!

Direktorė Vida Lumpickienė

Jau ketvirti metai mokykloje savo kūrybinę veiklą vykdo karpinių būrelis.
Antrus metus jį lanko II kurso AS-86 grupės mokinys Edgaras Maleras. Šiam jaunuoliui
netrūkta originalių bei netradicinių minčių, todėl jo darbai įvertinti respublikiniuose konkursuose. Edgaras pirmą kartą buvo pastebėtas 2010 m. birželio 1 d. „Jaunųjų Žemaitijos talentų“ 10oje respublikinių mokinių kūrybinių darbų konkurse, kuriame tapo prizininku. Antrą kartą –
2010 m. gruodžio 16 d. respublikinių vaikų kūrybinių darbų konkurse „Angelo žinia“ tapo III
grupės nugalėtoju. Šiame konkurse dalyvavo daugiau kaip 1000 vaikų, todėl šis Edgaro laimėjimas yra labai vertingas.
Džiaugiamės jo kūrybiniais laimėjimais. Linkime jam neišsenkančio kūrybinio polėkio bei
stiprybės ne tik sekančiais metais, bet ir ateityje.
Nijolė Daučiūnaitė, karpinių būrelio vadovė

Žiemos atostogos prasideda
gruodžio 23 d., baigiasi 2011
metų. sausio 5 d.
Į mokyklą grįžtame sausio 6 d.
Linkime gerų, turiningų ir
linksmų atostogų!
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MOKYKLOJE LANKĖSI TĖVAI
Gruodžio 11 d. atnaujintoje mokyklos aktų salėje įvyko visuotinis tėvų susirinkimas. Šia proga buvo išleistas specialus mokyklos
laikraščio „Žvilgsnis“ numeris tėveliams. Renginys prasidėjo mokinių koncertu. Mokinių tėveliai galėjo susipažinti su pamokų tvarka,
su visomis mokykloje ruošiamomis specialybėmis, geriausiais mokyklos mokiniais, kita informacija.

Susirinkime kalbėjo mokyklos direktorė Vida Lumpickienė,
direktorės pavaduotojai Stasė Čupkovienė ir Rimantas Pocevičius,
socialinė pedagogė Rasa Noreikienė.
Po visuotinio susirinkimo tėveliai bendravo su grupių auklėtojais. Jie susipažino su savo vaikų mokymosi rezultatais, iškilusiomis
problemomis, rinko tėvų atstovus į mokyklos tėvų komitetą.
Bronislava Butnoriutė, „Žvilgsnio” korespondentė

Gruodžio 15 d. mokykloje vyko istorijos ir geografijos olimpiada. Olimpiadoje dalyvavo 56 mokiniai.
Geografų olimpiadoje dalyvavo 29 mokiniai: I
kurso - 6, II kurso – 23. Užduotys sudarytos iš Europos gamtinės ir visuomeninės geografijos. Iš 38 galimų taškų 25 taškus surinko II kurso mokinys Mantas Baužys (EM-88 gr.). II vieta atiteko Indrei Baltutytei (PO-92 gr.) ir Donatui Kodžiui (AS-85 gr.).
Jie surinko po 22 taškus. Iš pirmo kurso daugiausiai
taškų (20) surinko Tomas Vanagas iš EM-96 gr.
Istorijos užduotis atliko 27 mokiniai. Užduotys buvo sudarytos taip, kad galėtų atlikti tiek pirmo, tiek antro kurso mokiniai. Jie sprendė
testą ir nagrinėjo šaltinį - žemėlapį. Savo žinias išbandyti pasiryžo tik vienas pirmo kurso mokinys - Edmundas Šimkus iš EM-96 gr. Atliekant užduotis buvo galima surinkti 27 taškus. Pirmą vietą užėmė ir 23 taškus surinko II kurso mokinys Justas Bulauskis (EM-87 gr.). II
vieta skirta 21 tašką surinkusiam EM- 87 gr. mokiniui Martynui Paleckiui. III vieta pasidalijo po 18 taškų surinkę ST-91 gr. mokinys Donatas Milieška ir Auras Juodeikis iš EM- 88gr.
Sveikiname visus olimpiadoje dalyvavusius mokinius.
S. Bulauskienė, istorijos vyr. mokytoja
S. Kiškėnienė, geografijos vyr. mokytoja

Advento metas – tai susimąstymo, susikaupimo metas, kai iš
naujo apmąstome, ką gero padarėme, ką turėtume savo gyvenime keisti, kaip turėtume gyventi toliau. Adventas yra džiaugsmingas ir viltingas laukimas. Laukimu paženklintas kiekvienas
žmogus – kažko laukia, kažko viliasi, kažko tikisi.
Mūsų rajone jau antrus metus rengiama akcija „Sušildykime
sielas“, kurios metu stengiamasi skatinti rajono gyventojų bendruomeniškumą, padėti vienas kitam, telkti žmones geriems
darbams. Prie šios akcijos jau antrus metus prisideda ir mūsų
mokyklos bendruomenė.
Gruodžio 7 dieną mokyklos aktų salėje vyko gerumo akcijos
„Sušildykime sielas“ atidarymo renginys, kurio metu direktorės
pavaduotoja ugdymui Stasė Čupkovienė kvietė mūsų mokyklos
mokinius, administraciją, mokytojus prisidėti prie šios akcijos
gerumo aukomis. Renginį vedė Ernesta Stelmokaitė (AP-1 gr.)
ir Laurynas Mažonas (PO–100 gr.). Šoko mokyklos modernaus
šokio kolektyvas „Action“ (vadovė Aurelija Ulevičiūtė).
Gruodžio 10 dieną į aikštę prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios pabendrauti, pabūti kartu, pasižmonėti, pasidžiaugti amatininkų darbais pakvietė akcijos „Sušildykime sielas“ iniciatyvinė grupė.
Šiame renginyje dalyvavo ir mūsų mokykla. Mokyklos valgyklos virėjos išvirė košę, kuria aikštėje vaišinosi susirinkusieji. Nemažo susidomėjimo amatininkų mugėje sulaukė profesijos mokytojų ir dailės mokytojos Astos Perminienės parengta kalėdinė paroda. Mokyklos
mokinių taryba ir aktyvas kartu su Socialinių paslaugų tarnybos darbuotojais ir Raudonojo Kryžiaus atstovais dalyvavo savanoriškoje
veikloje, lankė vienišus senelius. Mokiniai džiaugėsi šauniai praleidę laiką ir prisidėję prie šios akcijos. Tai tikrai ne paskutiniai geri darbai. Sausio 8 dieną mūsų mokyklos mokiniai dalyvaus baigiamajame akcijos „Sušildykime sielas“ renginyje – Kalėdų senelių maratone.
Nuo gruodžio 13 dienos mokyklos valgykloje stovi gerumo-aukų dėžutė. Surinktos aukos bus skirtos mūsų mokyklos mokinei, kuriai
šiuo metu reikalinga operacija. Padėti sutiko ir keletas Mažeikių rajono verslininkų.
Vaidas Andrijaitis, popamokinės veiklos organizatorius
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Projektą „Mokomės gyventi sveikai“ parengė ir pateikė konkursui mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Roma Žukauskienė. Mažeikių rajono savivaldybė skyrė finansavimą. Projekto tikslas - suteikti kuo daugiau žinių apie sveiką
gyvenseną, paskatinti mokinius patiems rūpintis savo sveikata.
Pagal šį projektą jau rugsėjo ir spalio mėnesį pirmo ir antro
kurso mokiniams vyko grupių valandėlės sveikos gyvensenos
tema.
Lapkričio mėnesį Viekšnių skyriuje buvo suorganizuota sveikatingumo diena „Judėk sveikatos labui“. Jos metu vyko estafečių, virvės traukimo, svarsčių stūmimo, svarsčio rovimo, smiginio rungtys. Visų rungčių nugalėtojai apdovanoti padėkos raštais ir atminimo
dovanėlėmis.
Lapkričio 25 dieną mūsų mokykloje vyko renginys „Sveikuolių sveikuoliai“. Renginyje dalyvavo AS-95, EM-96, SED-98, AP-1,
AS-85, EM-88, SED-89, ST-91, PO-92, A-93 grupių mokinių komandos ir jų auklėtojai. Dalyviai sprendė testus, atliko praktines užduotis, piešė plakatus sveikos gyvensenos tema, kūrė sveikos gyvensenos šūkius, atliko rytinę mankštą. Visas mokinių atliekamas užduotis
vertino komisija: gimnazijos skyriaus vedėja Snieguolė Kiškėnienė, mokyklos projektų vadovė Lidija Pocevičienė, dizaino mokytoja
Daiva Davainytė. Kadangi mokiniai aktyviai atliko visas užduotis, komisija nusprendė, kad nugalėjo draugystė, - visos komandos buvo
apdovanotos padėkos raštais bei atminimo dovanėlėmis.
Renginio metu taip pat buvo apdovanoti lankstinuko „Daugiau judėkime“ nugalėtojai. Pirmoji vieta atiteko EM-96 grupės mokiniams
ir AS-85 grupės mokinei Brigitai Butaitei. Antroji vieta – PO-92 grupės mokiniams, o trečioji – SED-89 grupės mokiniams Egidijui Songailai, Žydrūnui Šemetai ir ST-91 grupės mokiniui Deividui Gusarovui. Nugalėtojai apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis. Padėkos raštais ir paguodos prizais už dalyvavimą lankstinukų konkurse „Daugiau judėkime“ apdovanoti AS-95 grupės mokinė
Lina Jasinevičiūtė – Andriuškienė ir Lina Perminaitė, AP-1 grupės mokiniai Skaistė Bulošaitė, Ernesta Šaluchaitė, Mindaugas Lukšas,
A-93 grupės mokiniai Mindaugas Andrijaitis, Viktor Ševeliovas ir SED-98 grupės mokiniai. Šiuo metu mokyklos skaitykloje vyksta
lankstinukų „Daugiau judėkime“ paroda.
Roma Žukauskienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Lapkričio 24 d. Mažeikių politechnikos mokykloje vyko
chemikų popietė. Popietėje dalyvavo Sodų vidurinės, Senamiesčio, Kalnėnų ir Ventos pagrindinių mokyklų mokiniai su chemijos mokytojomis.
Renginio tikslas – supažindinti svečius iš kitų miesto mokyklų su Politechnikos
mokykloje ruošiama naftos produktų operatoriaus bei naujai parengta cheminės
analizės laboranto profesijomis.
Renginys prasidėjo chemijos laboratorijoje. Renginį vedė profesijos vyr. mokytoja G. J. Pavlovienė. Ji paragino susirinkusiuosius „nebijoti“ chemijos, nes jos
pagalba galima sužinoti daug įdomių dalykų bei savo žinias pritaikyti gyvenime.
Praktinius įgūdžius demonstravo naftos produktų operatorių specialybės antro
kurso PO-92 gr. mokiniai Lina Arlauskytė, Darius Antanavičius, Vaida Keršytė,
Inga Gavrilčikaitė ir pirmo kurso PO-4 gr. mokiniai Simona Jakutytė, Simona
Montrimaitė, Vaida Varnaitė, Vydminė Staponkutė. Jie supažindino susirinkusius
su laboratoriniais indais, naudojamais laboratorijoje, atliko tirpalų paruošimo,
titravimo, distiliacijos laboratorinius darbus. Renginyje dalyvavo mokyklos direktorė Vida Lumpickienė, profesijos mokytojai.
Renginio metu svečiams buvo pateikta įvairių klausimų ir užduočių. Aktyviausieji svečiai buvo apdovanoti prizais.
Po to visi dalyviai apžiūrėjo mokinių išaugintų kristalų bei stiklo dirbinių parodėlę.
Antra renginio dalis vyko nuotolinio mokymo klasėje. PO-80 gr. mokinė Rolanda Zaboraitė pristatė technologijų mokyklinio brandos
egzamino baigiamąjį darbą.
Profesijos mokytoja Birutė Šeštakauskienė papasakojo apie naftos produktų
operatorių ir cheminės analizės laboranto profesijas, įsidarbinimo galimybes,
perspektyvas. Svečiams buvo išdalinti lankstinukai apie šias profesijas. Profesinio informavimo konsultantė Vilma Šiaulienė kalbėjo apie kitas specialybes,
kurias galima įgyti mūsų mokykloje.
Visi žiūrėjo seno filmo „Benzino kolonėlės karalienė“ ištrauką. Po to mokytoja Birutė Šeštakauskienė pakvietė svečius į savo vedamą pamoką, kurioje visi
nagrinėjo naftos perdirbimo technologinę schemą. Direktorės pavaduotojas
praktiniam mokymui Rimantas Pocevičius padėkojo mokytojams ir mokiniams,
dalyvavusiems renginyje.
Renginio pabaigoje svečiai pareiškė pageidavimą, kad šis renginys taptų
tradiciniu.
Bronislava Butnoriutė, „Žvilgsnio” korespondentė
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Gruodžio 8 d. 39 mūsų mokyklos mokiniai su mokyklos mokytojais, mokyklos direktore V. Lumpickiene, pavaduotojais S. Čupkoviene, R. Pocevičiumi vyko į sporto šventę Saldus profesinėje vidurinėje mokykloje. Su šia mokykla mes palaikome glaudžius ryšius jau
nuo 2008 m. Šiais mokslo metais Saldus profesinė vidurinė mokykla yra priimantysis partneris Leonardo da Vinci programos mobilumo
projekte, kurį inicijavo ir koordinuoja mūsų mokykla. Vizite dalyvavo projektų vadovė L. Pocevičienė su PIT konsultante V. Šiauliene.
Vos tik atvykome, mus pasitiko mokyklos direktoriaus pavaduotojas projektinei veiklai Aivars Ozols. Jau autobuse mums buvo išdalinti lankstinukai apie mokyklą.
Po to vykome į netoliese įsikūrusį Saldus miesto maisto kombinatą. Jame gaminami pieniški saldainiai „Gotina“ („Karvutė“), irisai,
šerbetai ir saldainių kremas, naudojant natūralias žaliavas. „Gotina“ yra visiškai natūralus produktas be maisto priedų. Be to, kiekvienas
saldainis įvyniojamas rankomis. Tai stebėjome mes patys. Kol vaišinomės saldainiais, įmonės darbuotoja papasakojo, kad įmonė taip pat
turi miltų konditerijos gaminių cechą ir firminę parduotuvę, kurią aplankėme ir mes. Pagaminta produkcija realizuojama Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje, Rusijoje. Nedideli saldainių kiekiai eksportuojami į Angliją, JAV, Ispaniją, Vokietiją, Izraelį. Ši įmonė „Gotina“ saldainius
Saldus mieste gamina nuo 1960 metų. Be to, ji yra įgijusi teisę Latvijos Respublikos teritorijoje naudoti prekinį ženklą „žaliasis taškas“.
Po saldžių vaišių įmonėje valgėme sočius pietus mokyklos valgykloje. Sporto šventė vyko vienoje iš mokyklos sporto salių ir tęsėsi 5
valandas. Šventė prasidėjo iškilmingu visų dalyvių paradu ir sveikinimais. Be šeimininkų ir mūsų šventėje dalyvavo VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos mokiniai. Svečiai iš Kuršėnų žaidė krepšinį. Mūsiškiai su šeimininkais dar dalyvavo ir kitose varžybose
- girų kilnojimo, štangos stūmimo, estafetės rungtyse bei žaidė
šaškėmis. Visos komandos bei nugalėtojai buvo apdovanoti
prizais.
Po vakarienės mokiniai linksminosi diskotekoje. Mokytojai
apžiūrinėjo mokyklą, dirbtuves, kabinetus, dalijosi patirtimi.
Mūsų sportininkų pasiekimai Saldus sporto šventėje:
Girų kilnojimo rungtis
Svorio kategorija iki 70 kg
Gaudiešius Otas ST-77 gr. I vieta
Gimžauskas Donatas EM-87 gr. II vieta
Balandis Tadas ST-91 gr. III vieta
Svorio kategorija iki 75 kg
Stancevičius Nerijus I vieta EM-87 gr.
Svorio kategorija iki 80 kg
Pukinskas Edvinas SED-89 gr. II vieta
Svorio kategorija iki 85 kg
Grigaitis Algimantas II vieta ER-94 gr.
Štangos stūmimo rungtis
Svorio kategorija iki 56 kg
Narmontas Gedas SED-97 gr. I vieta
Svorio kategorija iki 60 kg
Čepas Ernestas AS-75 gr. I vieta
Bušma Gediminas SED-90 gr. II vieta
Svorio kategorija iki 75 kg
Jasas Darius EM-96 gr. III vieta
Svorio kategorija iki 82,5 kg
Kristutis Raimondas AS-76 gr. II vieta
Svorio kategorija iki 90 kg
Bernotas Antanas AS-76 gr. I vieta
Kesminas Deividas AS-86 gr. II vieta
Svorio kategorija virš 90 kg
Balčiauskas Žilvinas SED-82 gr. III vieta
Šaškių žaidimo rungtis
Beržinytė Dovilė PO-4 gr. III vieta
Kneita Evaldas ST-91 gr. III vieta
Lidija Pocevičienė, projektų vadovė
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